
Regulamin 
Promocji „5% zniżki dla stałych klientów” 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Promocji „5% zniżki dla stałych klientów” jest Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź, NIP: 725-
16-58-858, REGON: 471696235, zwana dalej Organizatorem.  

2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator 
w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Czas 
pozostały do końca Promocji wyświetlany jest w serwisie 
http://kierowcasieszkoli.pl/.  

3. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania 
z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, 
z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Zniżkę w 
czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego, o ile taki został wyznaczony. 

4. Informacje o Promocji „5% zniżki dla stałych klientów” wraz z jej 
Regulaminem dostępne są w serwisie http://kierowcasieszkoli.pl/. 

 

§ 2 Definicje 

1. Organizator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 
28, 91-729 Łódź, NIP: 725-16-58-858, REGON: 471696235, którego dane 
zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja „5% zniżki dla stałych klientów” - promocja organizowana przez 
Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego 
Regulaminu, zwana dalej Promocją.  

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa 
w Promocji.  

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która bierze udział w Promocji.  

5. Serwis http://kierowcasieszkoli.pl/- serwis internetowy, należący 
do Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. 

6. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez 
Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania 
ze rabatu w ramach Promocji „5% zniżki dla stałych klientów” na zasadach 
i warunkach wskazanych w Regulaminie.  

7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od chwili 
rozpoczęcia promocji do jej zakończenia, o ile taki został wyznaczony 

8. Rabat - zniżka na zakup usług szkoleniowych oferowanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, o ile cena usługi nie została określona 
ustawowo. 

9. Newsletter - „Newsletter Kierowca się szkoli” dostępny na stronie 
http://kierowcasieszkoli.pl/newsletter/ 
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§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. 

2. Uczestnik Promocji otrzymuje rabat w wysokości 5% na szkolenia 
organizowane przez WORD w Łodzi. Rabat nie dotyczy szkoleń, których ceny 
zostały określone ustawowo. 

3. Promocja dotyczy uczestników, którzy ukończyli dowolne szkolenie lub kurs 
prowadzony przez WORD w Łodzi i po raz pierwszy wyrażają zgodę na 
subskrypcję Newslettera Kierowca się szkoli.  

4. Z Promocji mogą korzystać także osoby, które ukończyły dowolne szkolenie 
lub kurs prowadzony przez WORD w Łodzi i posiadają już aktywną 
subskrypcję Newslettera Kierowca się szkoli. 

5. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi posiadać aktywną subskrypcję od 
momentu wyrażenia zgody na subskrypcję Newslettera, aż do czasu 
skorzystania z Promocji (ciągłość subskrypcji). 

6. Promocje, rabaty oraz zniżki dostępne w ramach usług Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu drogowego w Łodzi nie łączą się ze sobą. 

 

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być 
składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby 
Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: szkolenia@word.lodz.pl, 
kierowcasieszkoli@word.lodz.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis 
zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego 
zachowania się przez Organizatora.  

3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po ujawnieniu zdarzenia stanowiącego 
podstawą reklamacji.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 
reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści 
niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.  

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie 
powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej 
ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza 
prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, 
sprzedawane ani zbywane w żaden sposób.  

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 
postanowieniami Regulaminu.  

 


